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This study aims to assess the “Innovation and Entrepreneurship Workshop” 
textbook in terms of level of attention to the components of entrepreneurship. 
The descriptive research is of content analysis category. The population 
selected for this research is the “Innovation and Entrepreneurship Workshop” 
textbook, which is taught at 11th grade, technical and vocational school 
(farming discipline). In light of the nature of the research, no sampling has 
been carried out and the content of the textbook has been entirely reviewed. 
The data gathering tool is the researcher-designed checklist whose validity 
was confirmed through professional judgement and whose reliability was 
calculated at 89% using the test-retest method. The research results were 
assessed using descriptive statistics in the Shannon entropy analysis. The 
research findings showed that in the “Innovation and Entrepreneurship 
Workshop” textbook, entrepreneurship indices have been referred to 244 
times totally. In this book, the “creativity and innovation” component received 
the highest attention with a frequency of 90 (37%) while the “responsibility” 
component received the lowest attention with a frequency of 5 (2%). In terms 
of the importance factor index, the “success motivation” component had the 
highest importance factor (0.138) and the “risk-taking” component had the 
lowest importance factor (0.027). In the textbook’s modules, the “product 
innovation and commercialization” module with a frequency of 97 was at the 
top (39.7%) with the “marketing and sale” and “innovative business creation” 
modules having each a frequency of 18 (7.4%), the lowest. In general, in the 
“Innovation and Entrepreneurship Workshop” textbook, the entrepreneurship 
components have not received balanced attention. It is recommended that 
authors of textbooks for the farming discipline pay more serious attention to 
the components of entrepreneurship. 
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ینیکارآفر  
و  يکارگاه نوآور کتاب

 ینیکارآفر

  

هـاي  از نظـر میـزان توجـه بـه مؤلفـه     » کارگاه نوآوري و کارآفرینی«این پژوهش با هدف ارزیابی کتاب درسی 
روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده اسـت. جامعـه آمـاري پـژوهش،     کارآفرینی انجام شده است. 

اي (رشته امـور زراعـی) بـوده    پایه یازدهم دوره دوم متوسطه فنی و حرفه» کارگاه نوآوري و کارآفرینی«کتاب 
گیري انجام نشده و کل محتواي کتـاب مـورد بررسـی    است. در این پژوهش با توجه با ماهیت پژوهش، نمونه

آوري اطالعات، سیاهه تحلیل محتواي محقـق سـاخته بـوده کـه روایـی آن بـا       رارگرفته شده است. ابزار جمعق
درصد) به دست آمد. شیوه تحلیـل   89استفاده از نظرات صاحبنظران و پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی (

کارگـاه نـوآوري و   «داد که در کتاب  هاي پژوهش نشانها بر اساس روش آنتروپی شانون بوده است. یافتهداده
خالقیـت و  «هاي کارآفرینی توجه شده است. در این کتاب مؤلفه مرتبه به شاخص 244در مجموع » کارآفرینی

درصد) کمترین  2فراوانی ( 5با » پذیريمسؤلیت«درصد) بیشترین توجه و به مؤلفه  37فراوانی ( 90با » نوآوري
داراي  138/0با ضریب اهمیت » طلبیتوفیق«خص ضریب اهمیت نیز مؤلفه توجه مبذول شده است. از نظر شا

- ، داراي کمترین ضریب اهمیت بوده027/0با ضریب اهمیت » پذیريریسک«بیشترین ضریب اهمیت و مؤلفه 

درصـد)، داراي   7/39فراوانی ( 97با » سازي محصولنوآوري و تجاري«، پودمان کتابهاي اند. در میان پودمان
 4/7فروانی ( 18هر کدام با » ایجاد کسب و کار نوآورانه«و » بازاریابی و فروش«هاي ین فراوانی و پودمانبیشتر

، توجه متعادل »کارگاه نوآوري و کارآفرینی« در کتاب درسی در مجموع اند. درصد)، داراي کمترین فراوانی بوده
هاي درسی رشته امور زراعی توجـه  مؤلفان کتابشود هاي کارآفرینی نشده است. پیشنهاد میو متوازن به مؤلفه

  هاي کارآفرینی داشته باشند.تري به مؤلفهجدي
  

 ازدهمی هیپا »ینیو کارآفر يکارگاه نوآور« درسی کتاب يمحتوا لیتحل). 1400( .ر.ح، فر یمانیا .،م، یشرف .،س، يمحمود: استناد
  ،مطالعـات کـارآفرینی و توسـعه پایـدار کشـاورزي      .ینیکـارآفر  هـاي  از نظر توجـه بـه مؤلفـه    یزراع اموررشته 

8 )4 ،(104-89 . 
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  قدمهم
در عصر حاضر به دلیل نرخ باالي بیکاري در میان 

هـاي  جوانان، بیش از هـر زمـان دیگـري بـه فعالیـت     
 (ایمـانی و همکـاران،   کارآفرینی و خالقانه نیاز اسـت 

 عصـر کارآفرینی را باید یکـی از ضـروریات   ). 1388
هاي مهمـی  جدید دانست، عصري که دربردارنده پیامد

هــاي نوظهــور و تغییــر و همچــون فراگیــري فنــاوري
تحوالت سریع در عرصـه مبـادالت بشـري و رقابـت     

کار است. در چنـین فضـایی،    شدید در عالم کسب و
وان یـک عامـل مهـم رشـد و توسـعه      نکارآفرینی به ع

اینـدي  کـارآفرینی فر  ).Clark, 2004( باشـد مطرح می
هـاي نـو و خـالق و    است که فرد کـارآفرین بـا ایـده   

هاي جدید و با بسیج منـابع مبـادرت   شناسایی فرصت
هـاي  هاي نو، سـازمان به ایجاد کسب و کار و شرکت

نماید. این امر توأم بـا   یابنده می جدي و نوآور و رشد
و ریسک اسـت و منجـر بـه معرفـی      پذیرش مخاطره

 گـردد امعـه مـی  محصول یـا خـدمات جدیـدي بـه ج    
)Foliard et al., 2018.( ـ از طر نـان یارآفرک  جـاد یا قی

ـ در بازارهـا و تقو  ينوآور پرورش، دیمشاغل جد  تی
کشـورها را تحـت    یو اجتمـاع  يرقابت، رشد اقتصاد

  ).Kritikos, 2014( دهندیقرار م ریتأث
از انوع مهم کارآفرینی که در سه دهه اخیـر،   ییک

بسـیاري  توجه طیف وسیعی از محققان و متخصصان 
کـارآفرینی  ، را به خود جلب کـرده  ي علمیهارشته از

 ).Gupta and Gupta, 2015( کشــاورزي اســت 

هاي زیست محیطـی  سابقه و بحرانهاي بیخشکسالی
رگیر هاي متعددي دو اقتصادي، کشاورزان را با بحران

نمـوده اســت و ایـن مســأله سـبب توجــه روزافــزون    
 Dias( پژوهشگران به کارآفرینی کشاورزي شده است

and Rodrigues, 2019(.   کارآفرینان بخش کشـاورزي
هاي خالقانه، تهدیدات گیري از روشتوانند با بهرهمی

کننـد و در  و تنگناهاي محیطی را بـه فرصـت تبـدیل    
شرایط سخت و پیچیده همچون خشکسـالی، توسـعه   

پرشتاب فناوري، جهانی شدن و اقتصاد چند ملیتی، به 
ردازنـد  بپهـاي جدیـد   برداري از فرصتکشف و بهره

صـاحبنظران   ).1389الدین افتخاري و همکاران، (رکن
ــوزه ــاورزي  ح ــد  کش ــن باورن ــر ای ــارآفرینی ب ــه ک ک

قابـل تـوجهی بـراي    هـاي  کشاورزي، داراي پتانسـیل 
تقویت توسعه اقتصادي از طریق ایجاد اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم براي جمعیت محلی و کمک بـه امنیـت   

 ,Adeyanju and Mburu( غــذایی و تغذیــه اســت

2021(.  
-در چند دهه اخیر در سراسر جهان توجه فزاینده

 Bell and( اي به آموزش کارآفرینی مبذول شده است

Bell, 2016.(  ــه ــارآفرینی مقدم ــوزش ک ــراي آم اي ب
کند و هدف آن پرورش و تربیت کارآفرینی فراهم می

ها و روحیه کارآفرینی کارآفرینان آینده، توسعه مهارت
 هـاي خطـر کـردن در افـراد اسـت     و دانش و مهارت

)Briga, 2004(. هـاي آموزشـی بـه    بر این اساس نظام
شــدت بــر آمــوزش کــارآفرینی بــراي ارتقــاي رشــد 

احمدپور ( انداقتصادي و اجتماعی جوامع متمرکز شده
آموزش کارآفرینی به عنوان ). 1399 داریانی و کریمی،

ابزاري براي حل بسیاري از مشکالت کنونی همچـون  
-نرخ باالي بیکاري جوانان و فقدان ذهنیت و مهـارت 

ــرح  ــارآفرینی مط ــاي ک ــی ه ــدم  European( باش

Commission, 2018 کارآفرینی هـم  ). امروزه آموزش
ــطح  در ســطح سیاســت ــم در س ــاي آموزشــی و ه ه

ـ تحقیقات آموزشی، جایگـاه شایسـته   دسـت  ه اي را ب
آموزش کـارآفرینی یکـی از فاکتورهـاي     آورده است.

 کـه بـا   اساسی براي ایجاد یک کشور پیشـرفته اسـت  
تحریک استعدادهاي افراد سبب رونق اشتغال و رشـد  

در  ).Marchalina, 2019( شـود اقتصادي جامعـه مـی  
ــع، ــعه   واق ــراي توس ــی ب ــارآفرینی، محرک ــوزش ک آم

هاي حیـاتی اقتصـادهاي   زا و از ویژگیاقتصادي دورن
(احمدپور داریـانی و   محور استتوسعه یافته و دانش

ــه  ). 1399 کریمــی، ــر ســبب شــده ک ــن ام بیشــتر ای
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هـاي آموزشـی خـود را در    کشورهاي جهان، سیاست
-ینی تعدیل نمودهجهت توجه بیشتر به آموزش کارآفر

بــر ایــن  ).Kakouris and Georgiadis, 2016( انــد
در دو دهه اخیـر، کـارآفرینی بـه عنـوان یـک      اساس، 

ها تدریس شـده  موضوع علمی، در مدارس و دانشگاه
-صاحبنظران تأکید مـی  .)Martin et al., 2013( است

هـاي آموزشـی در بیشـتر    کنند که هدف اصـلی نظـام  
آمـوزان  کارآفرینی در میان دانش کشورها، القاي انگیزه

-از این رو در سال. از طریق آموزش کارآفرینی است

هاي اي براي ارائه آموزشهاي فزایندههاي اخیر تالش
ــدارس  ــارآفرینی در م ورزي اهــاي کشــســتانرو هنک

  ).Fayolle, 2013( صورت گرفته است

هاي آمـوزش  هنوز تحقیقات کافی در زمینه برنامه
صورت نگرفته اسـت و الزم اسـت کـه در    کارآفرینی 

هـاي  پـژوهش  ،هازمینه نوع، اهداف و نتایج این برنامه
از طـرف  ). Hopp et al., 2018( بیشتري صورت گیرد

دیگر، پژوهشـگران بـر نقـش اساسـی مـدارس دوره      
آمـوزان  متوسطه در توسعه ذهنیـت کـارآفرینی دانـش   

دوره در  ).Shahin et al., 2021( انــدتأکیــد نمــوده
بـه عنـوان اصـل و اسـاس      یدرس يهاکتاب متوسطه،

شـوند بـه   یمعلمان واقـع مـ   دیمورد تأک ،یبرنامه درس
در  یو پرورشـ  یآموزشـ  يهاتیکه غالب فعال يطور

 شـود یآن انجام مـ  يو محتوا یدرس تابچارچوب ک
 هـاي کتاب ينظر محتوا نی). از ا1390، انیارمحمدی(

کند، یم فایداف اکه در تحقق اه یبه جهت نقش یدرس
 یو بررسـ  لیبرخوردار است و تحل یخاص تیاز اهم

ـ تغ ن،ی، تدويزیربرنامه يمحتوا برا نیا و روزآمـد   ریی
 ,Nikolse( مضاعف دارد یتیاهم یکردن نظام آموزش

هـاي درسـی بـر    تأکیـد کتـاب   از سوي دیگر، ).2001
آموزان از کـارآفرینی را تحـت   کارآفرینی، درك دانش

). بـر ایـن   Kraaijenbrink, 2010( دهـد میتأثیر قرار 
-تأکید نموده است که نقش کتاب) 2011( فیت اساس

هاي درسی در آموزش کارآفرینی باید به دقـت مـورد   

در پـژوهش حاضـر    بر این اساسبررسی قرار گیرند. 
کارگاه « هاي کارآفرینی در کتاب درسیوضعیت مؤلفه

پایه یازدهم دوره دوم متوسـطه  » نوآفرینی و کارآفرینی
  گیرد.) مورد بررسی قرار میرشته امور زراعی(
  

 پیشینه تحقیقمبانی نظري و 
کـارآفرینی بــا شخصـیت، شــرایط اجتمــاعی،       

فرهنگی و آموزشی فرد ارتباط دارد. کارآفرینی عـالوه  
زنـدگی،  بر ایجاد اشتغال، موجب بـاال رفـتن کیفیـت    

هاي اجتماعی و توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب
نیـا،  شود (صـادقی و ملکـی  وري از منافع ملی میبهره

). کارآفرینی، نقشی اساسـی در ایجـاد شـغل و    1390
 ,.Davey et alکنـد ( توسعه اقتصادي کشورها ایفا می

در واقع، کارآفرینی تسـهیل کننـده رفـاه ملـی      .)2016
عنــوان یکــی از عوامــل  بــه) و Arafat, 2018اســت (

 Chiru, etاصلی، براي پیشرفت کشورها مطرح است (

al., 20122016( دیــوي و همکــاران  ). بــه عقیــده( 
اندازي مشاغل فرایند راه توان به عنوانکارآفرینی را می

هاي شغلی در جامعه تعریـف  جدید و افزایش فرصت
  .نمود

گسترش فرهنگ صاحبنظران بر در نیم قرن اخیر، 
کارآفرینی در بخش کشاورزي با هدف کمک به بهبود 

 McElwee( اندتأکید نمودهاقتصاد و توسعه کشاورزي 

and Bosworth, 2010(.  ایــن صــاحبنظران بــر ایــن
باورند که براي تحقق توسعه پایدار کشاورزي و مقابله 

هاي متعـدد در ایـن حـوزه    با تغییرات سریع و چالش
آبی)، باید به توسعه و ارتقاء و کم (همچون خشکسالی

هاي کارآفرینانه افراد در ایـن بخـش توجـه    شایستگی
تقویـــت  .)Diaz-Pichardo et al., 2012( شـــود

هاي کشـاورزي  کارآفرینی کشاورزي، به ایجاد اشتغال
و غیر کشاورزي، افزایش درآمد و افزایش تقاضا براي 
کشاورزي محلـی و تولیـدات غیـر کشـاورزي منجـر      

تواننـد  خواهد شد. در نتیجه کارآفرینان کشاورزي مـی 
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گیــري از هــا و بهــرهبــا شــناخت درســت از فرصــت
هــاي راکــد، امکانــاتی را فــراهم آورنــد و بــا ســرمایه

هاي خـود را عملـی    سازماندهی و مدیریت منابع، ایده
بـه   ).1389الدین افتخـاري و همکـاران،   سازند (رکن

کـاري و بیکـاري   کـم بیکـاري،   )2003( رویسـتر عقیده 
پنهان، از مشکالت اساسی بخش کشاورزي کشورهاي 

ــی   ــمار م ــه ش ــعه ب ــال توس ــی از  در ح ــذا یک رود، ل
راهکارهاي اساسی جهت رفـع ایـن مشـکل، توسـعه     

کـارآفرینی در   .فرینی در حوزه کشـاورزي اسـت  آکار
کشاورزي، با افزایش اشتغال، کـاهش فقـر و کـاهش    

توسـعه اقتصـادي    مهاجرت به شهر، عامل مهمی براي
 .)Sohns and Diez, 2017( است

کارآفرینی کشاورزي را به ) 2017پینداد و سانچز (
اندازي یک کسـب و کـار   عنوان تصمیم افراد براي راه

کارآفرین کشاورزي  .کشاورزي جدید تعریف می کنند
هاي محیطی و بـا  با در نظر گرفتن منابع و محدودیت

نگـري و  دیگران و آینـده گیري از تجارب خود و بهره
یادگیري متناسب بـا شـرایط محیطـی، بـه شناسـایی،      

هاي اقتصادي مبادرت برداري از فرصتارزیابی و بهره
  ).Kayne, 2002( ورزدمی

التحصـیالن   بین آموزش کارآفرینی و گرایش فارغ
 معنـاداري وجـود دارد   بـه کـارآفرینی رابطـه بسـیار    

)Fayolle and Gailly, 2015.(  ــه در ــن رابطـ ایـ
انــد کــه آمــوزش پژوهشـگران چنــین اســتدالل کــرده 

توانــد بــر تفکــر، عملکــرد و ذهنیــت کــارآفرینی مــی
 ,.Davey et alآموزان تـأثیر بگـذارد (  کارآفرینی دانش

ن بـا  ). عالوه بر این، آشنایی کودکان و نوجوانـا 2016
هاي کارآفرینی به عنوان یک عامل کلیدي بـراي   مؤلفه

وم به کـارآفرینی در بزرگسـالی مـورد    ایجاد عالقه مدا
 ,.Nguyen et alتأکید صاحبنظران واقع شـده اسـت (  

پس از مطالعه و بررسی منابع  در این پژوهش، ).2019
متخصصـان کـارآفرینی،    گوناگون کـارآفرینی و تأییـد  

 هـاي کـارآفرینی  هاي زیر بـه عنـوان ویژگـی   شاخص
 .شده استمعرفی 

ــت و  -1 ــوآوريخالقیـ  يها هیدا شامل خالقیت: نـ
 آورينوو  اـه وهرـگ اـیو  ادرـفا بـقالدر  دـجدی

 خالقانـه اسـت   ياــ ههدــ یا زـمیآموفقیت ايجرا
)Baucus  et al., 2008(. 

هاي موفق کـارآفرینی بـر مبنـاي    کاري: فعالیتتیم -2
ها با یکـدیگر و  شود. این تیمتیمی سازماندهی می

و با مشتریان  پردازندبا محیط بیرونی به تعامل می
  کنند.و همکاران ارتباط برقرار می

نگري: کارآفرینان تصور و دیدگاهی از آینـده  آینده -3
خواهنـد برونـد،   دانند به کجا مـی خود دارند و می
هاي کوتاه مدت و بلند مـدت را  این دیدگاه برنامه

کنــد در جهـت رســیدن بــه هـدف هماهنــگ مــی  
  ).1393(ذبیحی و مقدسی، 

خودباوري تأثیر انتظار خود شخص از  خودباوري: -4
خودبـاوري از برنامـه    هاي خویش اسـت. توانایی

گیـرد.  ریزي، تجربه و دانش کارآفرین نشأت مـی 
ــد بــدون صــرفنظر از  ــاور قادرن کارآفرینــان خودب
دیدگاه و نظر خود، به سخنان دیگران گـوش فـرا   

  ).1398 (احمدپور داریانی و مقیمی، دهند
ــ  -5 ــزت نف ــزان     س:ع ــوان می ــه عن ــس ب ــزت نف ع

ارزشمندي، احترام، شایسـتگی، شـناخت شـأن و    
برخورداري از رضایت و خشنودي درونی تعریف 

ورمـان  ك .)1387(فرمهینـی فراهـانی،    شده است
-از عزت نفس به عنوان یکـی از ویژگـی   )2014(

  اند.هاي مهم کارآفرینان یاد نموده
معناي فرآیند تفکـر  به تفکر انتقادي  تفکر انتقادي: -6

روي دقیق پیرامون یک موضوع یا ایده بدون دنباله
 ت.از احساسات یا تاثیرپذیري از عقاید قبلـی اسـ  

تفکر انتقادي فرآیندي تحلیلی اسـت کـه بـه فـرد     
اي مؤثر  کند تا در جریان یک مسئله شیوه کمک می

ي آن مشکل  شده قرار گیرد و درباره  و سازماندهی
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بینی انتقادي یکی از متغیرهاي پیش. تفکر فکر کند
  ).Ricketts, 2005( کننده کارآفرینی است

مثبت فکـر کـردن و مثبـت انـدیش      اندیشی:مثبت -7
دیـد   .بودن در کـار و شـغل اهمیـت زیـادي دارد    

به فعالیت هـا و وظـایفی کـه در    کارآفرینان مثبت 
شود که در مقابله بـا  باعث می ند،دهکار انجام می

-بهتر و با برنامـه  ها و مشکالت در کار نیز چالش

(ذبیحـی و مقدسـی،    نماینـد ریزي بیشـتر مقابلـه   
1393.(  

 هاها و شکستموفقیتکنترل درونی: نسبت دادن  -8
، به عکس هاي خودها، رفتارها و ویژگیبه مهارت

-ها و شکسـت افراد داراي کنترل بیرونی، موفقیت

شانس، نسبت هاي خود را به عوامل بیرونی مانند 
  .)Arsalan et al., 2009( دهندمی

تحمل ابهام: پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی  -9
از زندگی و توانایی ادامه حیات بـا دانـش نـاقص    

  ).1390(سلجوقی، است
توفیق طلبی: تمایل به انجام کار در اسـتانداردهاي  -10

کیـا،  (سـعیدي  عالی براي پیـروز شـده بـر رقیبـان    
1391.(  

مسؤلیت پذیري: با عـزم و اراده فـائق آمـدن بـر      -11
همکـاران،   (پایـدار و  موانع و جبران ضعف خـود 

1387.(  
هـاي معتـدل کـه    پذیري: پذیرش مخاطرهریسک -12

 هاي شخصی مهار شوندتوانند از طریق مهارتمی
  ).1391(احمدپور داریانی، 

سخت کوشی: پافشاري و مقاومت بر براي انجام  -13
(آقــایی و زارع نیــا،  بــه موفقیــت کـار و رســیدن 

1390.(  
هاي درسی از نظر توجه به در حوزه بررسی کتاب

هاي متعددي انجام شـده  پژوهشهاي کارآفرینی مؤلفه
در پژوهشی با عنـوان   )1398( جعفري هرندي است.

نهم از نظـر   ۀیپا يکتاب کار و فناور يمحتوا یابیارز«

داد کـه در   نشـان » ینیکـارآفر  میتوجه به مفـاه  زانیم
کتاب کارو فناوري پایه نهـم، مفهـوم خالقیـت داراي    

» تحمـل ابهـام  «بیشترین ضریب اهمیت بوده و مؤلفـه  
 آقا محمدي داراي کمترین ضریب اهمیت بوده است.

هـاي  توسـعه ویژگـی  «در پژوهشی با عنـوان   )1398(
کارگـاه  «تحلیـل محتـواي کتـاب     شخصیتی کارآفرین:

متوسطه نظري از نظر میـزان  دوره » کارآفرینی و تولید
نشان داد که » هاي شخصیتی کارآفرینیانعکاس ویژگی

در کتاب درسی ذکر شده به مؤلفه خالقیـت بیشـترین   
طلبـی کمتـرین توجـه شـده     توجه و به مؤلفه استقالل

در پژوهشــی بــا  )1392( احمــدي و فضــائلی اســت.
هاي آموزش حرفه و فـن   حلیل محتواي کتابت« عنوان
» هـاي کـارآفرینی  راهنمایی بر اسـاس شـاخص  دوره 

هـاي ذکـر شـده بـه مؤلفـه      نشان دادند کـه در کتـاب  
خالقیت و نوآوري بیشترین توجه و به مؤلفـه تحمـل   

نـژاد و  سـبحانی  ابهام کمترین توجه مبذول شده است.
تبیـین ابعـاد و   «در پژوهشی بـا عنـوان    )1392( مقدم
آن در هاي نگـرش جـامع کـارآفرینی و تحلیـل     مؤلفه

محتواي کتب درسی عمومی و تکمیل مهارت متوسطه 
هـاي عمـومی،   نشـان دادنـد کـه در کتـاب     »کار دانش

هـاي نگـرش جـامع    بیشترین میزان توجـه بـه مؤلفـه   
تـرین  ) و کـم 1( کارآفرینی، در کتاب دیـن و زنـدگی  

ــه بعــد شــناختی نگــرش جــامع   میــزان توجــه نیــز ب
 شـریفی  میرزاییـان کلـواري و   کارآفرینی بوده اسـت. 

ــا عنــوان  )1395( بررســی و مقایســه «در پژوهشــی ب
آمـوزان سـال آخـر    هاي کارآفرینی در بین دانشمؤلفه

نشـان  » مدارس متوسطه و هنرستان شهرسـتان دلفـان  
اي و نظـري از  هاي حرفـه آموزان شاخهدادند که دانش

 پـذیري، اسـتقالل  هاي کـارآفرینی ریسـک  لحاظ مؤلفه
نگري با هم تفـاوت معنـاداري   کاري و آیندهطلبی، تیم

کنتـرل درونـی و    هـاي خالقیـت،  دارند ولی در مؤلفه
یوســفی و  تحمــل ابهــام تفــاوت معنــاداري نداشــتند.

ــعیدیان ــوان   )1392( س ــا عن ــی ب ــل «در پژوهش تحلی
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پایـه ششـم   » تفکـر و پـژوهش  «محتواي کتـاب کـار   
به این نتیجه » هاي کارآفرینیابتدایی بر اساس شاخص

-به شاخص» تفکر و پژوهش« کتاب کاررسیدند که در

. دنـانیو و  هاي کـارآفرینی توجـه کـافی نشـده اسـت     
بررسی عوامل «وهشی با عنوان ژدر پ )2015همکاران (

نشان دادند » آموزانکارآفرینی دانش تأثیر گذار بر قصد
آمـوزان در زمینـه   هاي ارائه شده بـه دانـش  آموزشکه 

آمـوزان  دانـش کارآفرینی، بر قصد و نیـت کـارآفرینی   
در پژوهشی بـا  ) 2011دیوي و همکاران ( .مؤثر است

-ادراکات کـارآفرینی و اهـداف شـغلی دانـش    «عنوان 

-، نشان دادند که آموزش کارآفرینی بـه دانـش  »آموزان

شود کـه آنهـا در آینـده کارآفرینـان     آموزان، سبب می
تري شوند و نگرش مثبت نسبت بـه کـارآفرینی   موفق

 .در آنها شکل بگیرد

هاي انجام شده در این حوزه، بررسی پژوهش    
ها به هفـت مـورد از   در این پژوهش دهد کهنشان می
هاي کارآفرینی توجه شده اسـت و بـه سـایر    شاخص
نگـري،  کـاري، آینـده  هاي مهم همچـون تـیم  شاخص

بینـی  اندیشـی و خـوش   خودباوري، عزت نفس، مثبت
ــت.   ــده اس ــوجهی نش ــر،  ت ــوي دیگ ــی  از س بررس

-ي انجام شده در زمینه کارآفرینی نشان میها پژوهش

هـاي  دهد که تا کنون در زمینه بررسی وضعیت مؤلفـه 
 »ینیو کـارآفر  يکارگـاه نـوآور  « کارآفرینی در کتـاب 

توانـد  پژوهشی انجام نشده است و پزوهش حاضر می
در رفع خألهاي پژوهشی و تربیتی در این زمینه مـؤثر  

  باشد.
 

  ش پژوهشرو
بـا   ي کمـی محتوا لیپژوهش از روش تحل نیدر ا  

ـ تحل نجریاستفاده شده است. کرلرویکرد استقرایی   لی
 ،ینیع فیتوص يبرا یپژوهش یرا روش ي کمیمحتوا

 ).1395 ابـانگرد، ی(ب دانسته است رهایمتغ یمنظم و کم
پژوهشگر با رجوع  در رویکرد استقرایی تحلیل محتوا،

-آنها را خالصه میهاي مورد مطالعه، به تدریج به داده

تـرین مفـاهیم و مضـامین    کند تا در نهایت بـه اصـلی  
 ,Thomas( مرتبط با موضوع تحقیق دست پیـدا کنـد  

 مضـمون اسـت.   پژوهش نیدر ا تحلیلواحد  ).2006
کارگـاه  « هاي کتـاب فصلجامعۀ آماري پژوهش، کلیه 

 رشته امـور زراعـی  پایه یازدهم  »ینیو کارآفر ينوآور
به دلیـل محـدودیت جامعـه     پژوهش نیدر ا .باشد می

هاي کتـاب  گیري انجام نشد و همه فصلآماري، نمونه
، کتـاب . براي بررسی و تحلیل محتواي بررسی گردید

از فهرست وارسی تحلیل محتوا، استفاده شـده اسـت.   
براي تعیین روایی فهرست وارسـی تحلیـل محتـوا، از    
روش روایــی صــوري، محتــوایی و نظــر متخصصــان 

شده است . به این ترتیب که فرم اولیه تحلیـل   استفاده
در  حـث مـورد ب  يهـا از لحاظ توجه بـه مؤلفـه   محتوا

صـاحبنظران  ( اختیار پنج نفر از صاحبنظران این حوزه
) براي تغییر و اصـالح قـرار   و اساتید حوزه کارآفرینی

هـا  کارآفرینی و مصادیق این مؤلفـه  هايمؤلفه( گرفت
بـراي تـأمین    .باشـد) مـی ، قابل مشـاهده  1 در جدول

ـ گیـري از تکن پایایی ابـزار انـدازه   مجـدد   ياجـرا  کی
بدین صورت که فرم تحلیـل محتـوا  بـه     استفاده شد.

ـ زمان و مجـزا در اخت طور هم ـ تحل اری  يمحتـوا  رگـ لی
قرار گرفت که به طور مجـزا چنـد    يگریمتخصص د

ـ را تحل کتاباز  فصل  یهمبسـتگ  بیضـر  .نـد ینما لی
انجـام شـده همزمـان     يهـا لیحاصل از تحل يهاداده

و متخصـص مـذکور مـورد     یتوسط پژوهشـگر اصـل  
بدست آمـده   یمحاسبه قرار گرفت و ضریب همبستگ

نتـایج بـا    ،در ایـن پـژوهش   درصد به دست آمـد.  89
هـا  که برگرفته از تئوري سیستم 1روش آنتروپی شانون
هـا  اند. در این روش، تحلیـل داده است، پردازش شده

تر و معتبرتر انجام خواهـد شـد. در نظریـه    بسیار قوي
گیري شاخصی است براي اندازه» آنتروپی«سیستم ها، 

عدم اطمینان که با یک توزیع احتمال بیـان مـی شـود    
                                                

1.Shannon 
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). بر اساس این روش که به مدل جبرانـی  1380 (آذر،
 از اسـتفاده  بـا  محتـوا  تحلیل هايباشد. دادهمشهور می

 آنتروپی شانون تحلیلی فرایند در توصیفی هايشاخص
 جدول در و استخراج هامؤلفه فراوانی ابتدا شد. بررسی
 پـژوهش در فراینـد   هـاي داده سـپس  شد. درج مربوط

 جـدول  هايداده کردن (بهنجار شانون تحلیلی آنتروپی
 دسـت  و بـه  هـا مقولـه  اطالعـاتی  بـار  محاسبه فراوانی،

 توصیف و تحلیل و تجزیه آنها) اهمیت آوردن ضریب
 آن سـه گانـه   توضـیح مراحـل   بـه  ادامـه  در کـه  شدند

  ).1380(آذر،  می شود پرداخته
 بهنجـار  فراوانی جدول هايفراوانی ماتریس اول: مرحله

  شد: استفاده )1( این رابطه از کار این شوند. برايمی
	 

                             )1رابطه (

P =
F

∑ F
(i = 1,2, … ,m, j = 1,2, … , n) 

 ، =Fمقولـه  فروانـی  ، =Pفروانـی  مـاتریس  هنجارشده
   =mپاسخگو تعداد،  =jمقوله شماره،  =iپاسخگو شماره
 در و محاسـبه  مقولـه  هـر  اطالعـاتی  بـار  :دوم مرحله

 از منظـور  بـراي ایـن   شد. داده قرار مربوطه هايستون

  شد: استفاده )2( رابطه

   )2رابطه (

K =
1

L 	m 
  

 لگـاریتم J= ( n,…,1,2) ,p, = مـاتریس  هنجارشـده 

  =iپاسخگو شماره ، =Lnنپري
  =m پاسخگو تعداد ، =jمقوله شماره
 ضـریب  ،مقولـه  اطالعاتی بار از استفاده با :سوم مرحله
 کـه  ايمقوله هر شد. محاسبه هااز مقوله هریک اهمیت

 اهمیـت  درجـه  از باشـد،  داشـته  بیشـتري  اطالعاتی بار
)Wjضـریب  محاسـبه  براي است. برخوردار ) بیشتري 

 :شد استفاده) 3(  رابطه از اهمیت

W                           )       3رابطه ( =
∑

 

 تعداد ، =Ejمقوله هر اطالعاتی بار ، =Wjاهمیت درجه

   =jمقوله شماره ، =nها مقوله

  

 هاي کارآفرینی و مصادیقمؤلفه -1ل جدو

  مصادیق  کارآفرینی هايمؤلفه

  کاريتیم
داراي تعهدي دسته جمعی ها، دانش و تجربیات گوناگون است که متکی به یکدیگرند و تیم، متشکل از افرادي با مهارت

(درس  اعتماد، اطمینان، تعهد، انسجام و هماهنگی یک تیم بیشتر از یک گروه است ۀدر رسیدن به اهداف تیم هستند. درج
  ).81کارگاه نوآوري و کارآفرینی، ص 

  ).52(درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی، ص میبه بهبود کار فکر کن ندهیانداز آبا نگاه به چشم  نگريآینده

  خودباوري
 نکهیا یاست، به معن رامونیدر جهان پ رییتغ جادیا يبرا مانیهاياعتقاد به توانمند ت،یدر خالق يخودباور یاصل یۀپا

  ).48(درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی، ص  دیانجام ده د،یهر آنچه عزم کن دیقادر دیریبپذ

غلبه  دیکار جد کیدر شروع  یدرون يهاتواند به شکیاز عزت نفس نم ییبدون حس باال ینیکارآفر ای ينوآور ت،یموفق  عزت نفس
  ).50(درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی، ص  کند

  تفکر انتقادي
 ت،یکند سپس با خالق يآورمناسب بپرسد و اطالعات مربوط را جمع يهاقادر است پرسش شدیاندیم يکه انتقاد يفرد

(درس کارگاه  درباره مسئله برسد نانیقابل اطم جهینت کیبه  انیکرده و با منطق استدالل کند و در پا يبندآنها را دسته
  ).16نوآوري و کارآفرینی، ص

  مثبت اندیشی
مختلف  يهاو گروه اءیاش گران،یکند تا به دیآماده م شیشاپیکه شخص را پ ییهاجانیاز باورها و ه یبیترک اندیشی،مثبت
  ).48(درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی، ص مثبت نگاه کند ةویبه ش

یرا طرح م يدیو جد یابداع يخودشان مسئله ها ،يدر بازار و فناور يشتازیو صاحبان کسب و کار، با پ نانیکارآفر یگاه  توفیق طلبی
  ).5(درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی، ص کنند

 يشتریو ثروت ب دیکمتر شناخته شده بر آن است که به تول يهادر عرصه يگذارهیبا سرما نیکارآفر کی يدر عمل اقتصاد  پذیريریسک
نسبت بـه شکسـت،    تیموفق زانیبا سنجش م نیکارآفر یاو وجود دارد. ول يکه احتمال شکست برا یدر حال ابد،یدست 
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  ).43(درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی، ص کندیم يگذار هیاقدام کرده و در آن عرصه سرما

  پذیرمسؤلیت
کرده اسـت. از   میفروش مستق قیدرآمد زعفران کاران از طر شیدر افزا یزعفران سع نیبازار آنال کی ياندازمحمد با راه

(درس کارگـاه نـوآوري و    هـا و نجـات آب  قنات يایکند: احیرا دنبال م يتربزرگ ۀکار دغدغ کسب و نیا گریطرف د
  ).154کارآفرینی، ص

  ).3خواهید برسید برندارید (درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی، صهرگز دست از تالش براي رسیدن به جایی که می  کوشیسخت
  ).58(درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی،ص  دیتان آگاه باشیرونیو ب یاز منابع درون دیاز فرصت ها با يبرداربهره يبرا  کنترل درونی

  ).3(درس کارگاه نوآوري و کارآفرینی، ص شود شتریها بافراد و شرکت يها سبب می شوند نوآورمسئله  خالقیت و نوآوري

  تحمل ابهام
کارآفرینان بدون این که احساس تهدید یا ناراحتی کنند، قادرند به طور اثـربخش بـا شـرایط و اطالعـات مـبهم، نـاقص،       

(درس کارگـاه  غیرقطعی، سازمان نیافته و غیرشفاف روبه رو شوند و ضمن رفع ابهامات، آنها را به نفع خود تغییر دهنـد  
  ).84نوآوري و کارآفرینی، ص

  
  هاي پژوهشیافته

هاي پـژوهش بـر مبنـاي سـؤاالت     در این بخش یافته
  .گرددپژوهش بیان می

هاي کارآفرینی در کتاب درسی الف: وضعیت مؤلفه
مطـابق بـا جـدول    »: و کـارآفرینی  کارگاه نوآفرینی«
، »ینیآفررو کـا  ینیکارگاه نوآفر« یدر کتاب درس)، 2(

هاي کارآفرینی توجه مرتبه به شاخص 244در مجموع 
هـاي  شده است. در این کتـاب بـه ترتیـب بـه مؤلفـه     

درصـد)،   37( فراوانـی  90، بـا  »خالقیت و نـوآوري «
» کـاري تـیم «درصد)،  13فراوانی( 32با » توفیق طلبی«

 17بـا  » کوشـی سـخت  «درصد)،  4/7( فراوانی 18با 
فراوانـی   16بـا  » پـذیري ریسـک «درصد)،  7( فراوانی

درصـد)،   6( فراوانی 15نگري با آینده«درصد)،  5/6(
» درصد)، کنترل درونی 5( فراوانی 12با » خودباوري«

ــا  ــی 10ب ــه    4( فراوان ــه و ب ــترین توج ــد) بیش درص
درصـد)،   7/3( فراوانـی  9با » تفکر انتقادي«هاي  مؤلفه

 3( فراوانی 7هر کدام با » عزت نفس«و » تحمل ابهام«
درصـد)،   5/2( فراوانـی  6با » مثبت اندیشی«درصد)، 
درصد) توجه کمتـري   2( فراوانی 5پذیري با مسؤلیت

  شده است.
  

 »آفرینیرکارگاه نوآفرینی و کا«هاي کارآفرینی در کتاب درسی فراوانی شاخص -2جدول 

هامؤلفه  
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 8 1 0 0 0 3  1  4  53  1 0 0  1  هاحل خالقانه مسأله :1پودمان

  1  5  6  11  7  9  1  1  21  10  2  15  8  نوآوري و تجاري سازي محصول :2پودمان
  0  0  0  0  3  1  16  2  5  5  0  1  6  طراحی کسب و کار :3پوودمان
 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  16  بازاریابی و فروش :4پودمان

 0 0 0  1 0 1 0  0  11  1  3  0  1  ایجاد کسب و کار نوآورانه :5پودمان

  9  6  7  12  10  15  18  7  90  17  5  16  32  مجموع
  7/3  5/2  3  5  4  6  4/7  3  37  7  2  5/6  13  درصد

  
طالعاتی و ضریب ادر ادامه جهت پی بردن به بار 

هاي حاصل، با استفاده از فرمـول مرحلـه   اهمیت داده
هـاي  اول روش آنتروپی شانون به بهنجـار کـردن داده  

گزارش  ،3حاصل پرداخته شد که نتایج آن در جدول 
  شده است. 
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  »آفرینیرکارگاه نوآفرینی و کا«هاي کارآفرینی در کتاب درسی هاي بهنجار شده مؤلفهداده -3جدول 

هامؤلفه  
  

لبی  هاپودمان
ق ط
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03  هاحل خالقانه مسأله :1پودمان
1

/0  

0 0 05
9

/0  

59/0  

57/0  

05/0  

2/0 

0 0 0 17/0 

89/0 

نوآوري و تجاري سازي  :2پودمان
  محصول

25/0  

93
7

/0  

4/0  

59/0  

23/0  

14/0  

05/0  

6/0  

7/0  

9/0  

85/0  

83/0  

11/0  

18  طراحی کسب و کار :3پوودمان
7

/0  

06
2

/0  

0  29/0  

05/0  

28/0  

88/0  

07/0  

3/0  

0  0  0  0  

  5/0  بازاریابی و فروش :4پودمان

0 0 0 0 0 0 07/0 

0 0 14/0 

0 0 

03  ایجاد کسب و کار نوآورانه :5پودمان
1

/0  

0  

6/0  05
8

/0  

12/0  

0  0 07/0 

0 08/0  

0 0 0 

  
مـول  راسـتفاده از ف  ها، بـا  پس از نرمال سازي داده

مرحله دوم روش آنتروپی شانون، مقدار بار اطالعـاتی  
)Ej   هر یک از مؤلفه ها محاسبه شـد کـه در جـدول ( 
  گزارش شده است. )4(

  
  »کارآفرینیکارگاه نوآفرینی و «هاي کارآفرینی در کتاب درسی مقدار بار اطالعاتی مؤلفه -4جدول 
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 Ej(  76/0  15/0 42/0 63/0  66/0  59/0  27/0  73/0 38/0 18/0 25/0 28/0 22/0(بار اطالعاتی 

  
هـاي  ) مؤلفهWj( در مرحله پایانی، ضریب اهمیت

کارآفرینی بـا اسـتفاده از فرمـول مرحلـه سـوم روش      
) قابـل  5آنتروپی شانون محاسبه گردید که در جدول (

اي که بار اطالعـاتی بیشـتري   مشاهده است. هر مؤلفه
 خواهد داشت.داشته باشد، ضریب اهمیت بیشتري 

  

  »آفرینیرکارگاه نوآفرینی و کا«هاي کارآفرینی در کتاب درسی مقدار ضریب اهمیت مؤلفه -5جدول 
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توفیـق  «هـاي  ترتیـب مؤلفـه   ، به5مطابق با جدول  
بـا  » نگـري آینـده «، 138/0با ضـریب اهمیـت   » طلبی

ــت  ــریب اهمی ــوآوري«، 132/0ض ــت و ن ــا » خالقی ب
بـا ضـریب   » سخت کوشـی «و  119/0 ضریب اهمیت

ــت  ــت و   114/0اهمی ــریب اهمی ــترین ض داراي بیش
، 076/0با ضریب اهمیت » پذیريمسؤلیت«هاي مؤلفه

مثبـت  «، 069/0بـا ضـریب اهمیـت    » کنتـرل درونـی  «
بـا  » عـزت نفـس  «، 051/0با ضریب اهمیت » اندیشی

بـا ضـریب   » تفکـر انتقـادي  «، 045/0یب اهمیـت  ضر
، 033/0 با ضریب اهمیت» خودباوري«، 040/0 اهمیت

ــت » پــذیريریســک« ــا ضــریب اهمی ، داراي 027/0ب
  اند.کمترین ضریب اهمیت بوده

ــان ــعیت پودم ــی  ب: وض ــاب درس ــاي کت ــاه «ه کارگ
ــوآفرینی و کــ  در خصــوص توجــه بــه   » ارآفرینین

، در میـان  6جـدول   هـاي کـارآفرینی مطـابق بـا     مؤلفه
ــان ــاي پودم ــ ه ــاب درس ــوآفر « یکت ــاه ن و  ینیکارگ
ــارآفر ــه ت »ینیک ــان ب ــب پودم ــاي رتی ــوآوري و «ه ن
درصـد)،   7/39( فراوانی 97با » سازي محصول تجاري
 5/29( فراوانـی  72بـا  » هاحل خالقانه مسأله« پودمان

طراحی «هاي درصد) داراي بیشترین فراوانی و پودمان
هاي درصد) و پودمان 16( فراوانی 39با » کسب و کار

» ایجاد کسب و کـار نوآورانـه  «و » بازاریابی و فروش«
  اند.وانی، داراي کمترین فراوانی بودهافر 18هر کدام با 

  

  »کارآفرینیکارگاه نوآفرینی و «هاي کتاب درسی هاي کارآفرینی در پودمانفراوانی شاخص -6جدول 
  هامؤلفه        

  
  هاپودمان

  :1 پودمان
حل خالقانه 

  ها مسأله

  :2پودمان
نوآوري و تجاري سازي 

  محصول

  :3 پوودمان
  طراحی کسب و کار

  :4 پودمان
  بازاریابی و فروش

  :5 پودمان
ایجاد کسب و کار 

  نوآورانه
  1  16 6 8  1  توفیق طلبی

  0  0  1  15  0  پذیريریسک
  3  0  0  2  0  پذیريمسؤلیت

 1 0 5 10  1  کوشیسخت

  11  0  5  21  53  خالقیت و نوآوري
  0  0  2  1  4  تحمل ابهام

  0  0  16  1  1  کاريتیم
  1  1  1  9  3  نگريآینده

  0  0  3  7  0  کنترل درونی
  1  0  0  11  0  خودباوري
  0  1  0  6  0  عزت نفس

  0  0  0  5  1  مثبت اندیشی
  0  0  0  1  8  تفکر انتقادي

  18  18  39  97  72  مجموع
  7,4  7,4  16  39,7  29,5  درصد

  
طالعاتی و ضریب ادر ادامه جهت پی بردن به بار 

هاي حاصل، با استفاده از فرمـول مرحلـه   اهمیت داده
هـاي  اول روش آنتروپی شانون به بهنجـار کـردن داده  

گزارش  ،7حاصل پرداخته شد که نتایج آن در جدول 
  شده است. 
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  »آفرینیرکارگاه نوآفرینی و کا«کتاب  هايپودمان هاي کارآفرینی درهاي بهنجار شده مؤلفهداده -7 جدول
  هامؤلفه
  
  هاپودمان

  :1 پودمان
حل خالقانه 

  ها مسأله

  :2 پودمان
نوآوري و تجاري 

  سازي محصول

  :3 پوودمان
  طراحی کسب و کار

  :4 پودمان
  بازاریابی و فروش

  :5 پودمان
ایجاد کسب و کار 

  نوآورانه
  06/0  88/0 15/0 082/0  014/0  توفیق طلبی

  0  0  02/0  15/0  0  پذیريریسک
  17/0  0  0  02/0  0  پذیريمسؤلیت

 06/0 0 13/0 10/0  /014  کوشیسخت

  61/0  0  13/0  21/0  73/0  خالقیت و نوآوري
  0  0  05/0  01/0  06/0  ابهامتحمل 

  0  0  41/0  /01  014/0  کاريتیم
  05/0  05/0  02/0  09/0  04/0  نگريآینده

  0  0  07/0  07/0  0  کنترل درونی
  05/0  0  0  11/0  0  خودباوري
  0  05/0  0  06/0  0  عزت نفس

  0  0  0  /05  01/0  مثبت اندیشی
 0  0  0  01/0  11/0  تفکر انتقادي

  
مـول  رهـا، بـا اسـتفاده از ف   سازي دادهپس از نرمال

مرحله دوم روش آنتروپی شانون، مقدار بار اطالعـاتی  
)Ej8( ها محاسبه شد که در جدول) هر یک از مؤلفه( 

  گزارش شده است.
 

  »آفرینیرکارگاه نوآفرینی و کا«هاي کارآفرینی در کتاب درسی اطالعاتی مؤلفه مقدار بار -8 جدول

  :1پودمان  هاپودمان
  ها حل خالقانه مسأله

  :2پودمان
نوآوري و تجاري 

  سازي محصول

  :3پوودمان
  طراحی کسب و کار

  :4پودمان
  بازاریابی و فروش

  :5پودمان
ایجاد کسب و کار 

  نوآورانه
  Ej(  390/0  880/0 670/0 166/0  484/0(بار اطالعاتی 

  
هـاي  ) مؤلفهWj( در مرحله پایانی، ضریب اهمیت

کارآفرینی بـا اسـتفاده از فرمـول مرحلـه سـوم روش      
 آنتروپی شانون محاسبه گردید کـه در جـدول شـماره   

  ) قابل مشاهده است. 9(
  

  »آفرینیرکارگاه نوآفرینی و کا«هاي کتاب هاي کارآفرینی در پودمانمقدار ضریب اهمیت مؤلفه -9 جدول

  هاپودمان
  :1پودمان

  ها حل خالقانه مسأله

  :2پودمان
نوآوري و تجاري 

  سازي محصول

  :3پوودمان
  طراحی کسب و کار

  :4پودمان
  فروش بازاریابی و

  :5پودمان
ایجاد کسب و کار 

  نوآورانه

  Wj(  151/0  339/0 259/0 064/0  187/0(ضریب اهمیت 

  
هــاي )، بــه ترتیــب پودمــان9مطــابق بــا جــدول (

با ضریب اهمیـت  » سازي محصولنوآوري و تجاري«
بـا ضـریب اهمیـت    » طراحی کسـب و کـار  «، 339/0

هـاي  داراي بیشترین ضریب اهمیت و پودمـان  259/0
بـا ضـریب اهمیـت    » ایجاد کسب و کارهاي نوآورانه«

بـا ضـریب اهمیـت    » هـا حل خالقانه مسـأله «، 187/0
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ــروش«و  151/0 ــابی و ف ــت » بازاری ــا ضــریب اهمی ب
  اند.داراي کمترین ضریب اهمیت بوده 064/0

  
 گیريبحث و نتیجه

کــه یــک طــرز فکــر و بیــنش اســت کــارآفرینی 
بـه  هـا  و هنرسـتان هـاي آموزشـی در مـدارس     فعالیت

آمـوزش   يهـا رنامهشدت در پرورش آن مؤثر است. ب
ــارآفر ــزا ینیک ــث اف ــاه شیباع ــارآفر یآگ و  ینیاز ک

در  ینی، رفتار و قصـد کـارآفر  تیپرورش نگرش، ذهن
هـا بـه عنـوان یکـی از     . این برنامهشودیجوانان م نیب

هـاي کنـونی   چـالش راهبردهاي اساسی براي مقابله با 
باشد. با توجـه بـه مطالـب مـذکور،     جوامع مطرح می

هـاي  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شـاخص 
ــی   ــاب درس ــارآفرینی در کت ــوآفر «ک ــاه ن و  ینیکارگ

امور  (رشته پایه یازدهم دوره دوم متوسطه» ینیکارآفر
هاي پژوهش نشان داد کـه در  ) بوده است. یافتهزراعی

 244، »ینیو کارآفر ینینوآفر کارگاه«مجموع در کتاب 
در  هاي کارآفرینی اشاره شده اسـت. مرتبه به شاخص

 90بـا  » خالقیـت و نـوآوري  «این کتاب بـه شـاخص   
هـاي  درصد) بیشترین توجه و بـه مؤلفـه   37( فراوانی

مثبـت  « درصـد)،  2( فراوانـی  5بـا  » پـذیري مسؤلیت«
و » عـزت نفـس  «درصد)،  5/2( فراوانی 6با » اندیشی

درصد) توجـه   3( فراوانی 7هر کدام با » ابهامتحمل «
بسیار کمی شده است. از نظر شاخص ضریب اهمیت 

با ضـریب اهمیـت   » توفیق طلبی«هاي به ترتیب مؤلفه
ــده«، 138/0 ــريآین ــت  » نگ ــریب اهمی ــا ض ، 132/0ب

و  119/0 بــا ضــریب اهمیــت» خالقیــت و نــوآوري«
ــت » ســخت کوشــی« ــا ضــریب اهمی داراي  114/0ب

بـا  » عزت نفـس «هاي ضریب اهمیت و مؤلفهبیشترین 
بـا ضـریب   » تفکـر انتقـادي  «، 045/0ضریب اهمیـت  

، 033/0 با ضریب اهمیت» خودباوري«، 040/0اهمیت
، داراي 027/0بــا ضــریب اهمیــت » ریسـک پــذیري «

هـا نشـان   انـد. ایـن یافتـه   بوده کمترین ضریب اهمیت

کارگــاه نــوآوري و  «در کتــاب درســی  دهــد  مــی
هـا کـه نقـش    توجه به برخی از شـاخص  ،»کارآفرینی

حیاتی در کـارآفرینی دارنـد، بسـیارناکافی اسـت. بـه      
خالقیــت و «عنـوان مثـال میـزان توجــه بـه شـاخص      

هاي مطلوب است اما میزان توجه به شاخص» نوآوري
و » عـزت نفـس  «، »مثبت اندیشـی «، »پذیريمسؤلیت«
باشـد. ضـرایب اهمیـت    بسیار کـم مـی  » تحمل ابهام«

، »توفیق طلبی«هاي دهد که مؤلفها نیز نشان میهمؤلفه
» کوشـی سخت«و » خالقیت و نوآوري«، »نگريآینده«

هاي مختلـف کتـاب وجـود    به طور متوازن در پودمان
، »تفکـر انتقـادي  «، »عـزت نفـس  «هـاي  دارد اما مؤلفه

به صورت متـوازن در  » پذیريریسک«و » خودباوري«
ـ    پودمان د. همچنـین  هاي مختلـف کتـاب وجـود ندارن

دهـد کـه   هاي کتاب نشان مـی بررسی جداگانه پودمان
و  »سـازي محصـول  نـوآوري و تجـاري  «هـاي  پودمان
داراي بیشترین فراوانی » هاحل خالقانه مسأله« پودمان

ایجاد کسـب و  «و » بازاریابی و فروش«هاي و پودمان
همچنین  اند.، داراي کمترین فراوانی بوده»کار نوآورانه

نـــوآوري و « پودمـــان یب اهمیـــت،از نظـــر ضـــر
داراي بیشترین ضریب اهمیت » سازي محصول تجاري

داراي کمترین ضـریب  » بازاریابی و فروش« و پودمان
دهـد کـه   است. این یافته نیـز نشـان مـی    اهمیت بوده

هاي کتاب بـه لحـاظ برخـورداري از    برخی از پودمان
 مفاهیم کارآفرینی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. در

دهـد کـه   ایـن پـژوهش نشـان مـی     هـاي مجموع یافته
هاي کـارآفرینی بـه طـور متعـادل و متـوازن در       مؤلفه

ــان ــی پودم ــاب درس ــاي کت ــوآفر « ه ــاه ن و  ینیکارگ
وجود ندارد و این یافته با نتایج تحقیقـات  » ینیکارآفر

ــدي  ــري هرن ــدي 1398( جعف ــا محم )، 1398( )، آق
جعفـري   باشـد. ) همسو می1392( احمدي و فضائلی

در پـژوهش خـود نشـان داد کـه در      ،)1398(ي هرند
هـاي  پایه نهم به برخی از مؤلفه» کار و فناوري«کتاب 

» تحمـل ابهـام  «و » پـذیري ریسک«کارآفرینی همچون 
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همچنـین در کتـاب    توجه کافی مبذول نشـده اسـت.  
هــاي کــارآفرینی در برخــی از مــذکور توزیــع مؤلفــه

هـدایت  «و » دستیصنایع «هاي کتاب همچون پودمان
 اي نــامطلوب گــزارش شــده اســت.تحصــیلی حرفــه

داد که در  ) در پژوهش خود نشان1398(، آقامحمدي
هـاي  به برخی از مؤلفه» کارگاه نوآوري و تولید«کتاب 

استقالل طلبی به «و » کنترل درونی«کارآفرینی همچون 
 احمـدي و فضـائلی  . حد مطلوب توجه نشـده اسـت  

هاي نشان دادند که در کتاب) در پژوهش خود 1392(
حرفه و فن پایه اول و دوم و سوم راهنمایی، به مؤلفه 

ــه » خالقیــت و نــوآوري« ــه مؤلف بیشــترین توجــه و ب
 کمتــرین توجــه مبــذول شــده اســت.» تحمــل ابهــام«

هـاي  دهـد کـه در کتـاب   هاي فوق نشان مـی پژوهش
هـاي کـارآفرینی مبـذول    درسی، توجه دقیقی به مؤلفه

بر اساس نتایج این پژوهش یه طراحان و . نشده است
»  ینیو کـارآفر  ینیکارگـاه نـوآفر  «مؤلفان کتاب درسی 

  شود.پیشنهاد می
عزت «، »تحمل ابهام«، »تفکر انتقادي«هاي به مؤلفه -1

توجـه  » پذیريمسؤلیت«و » مثبت اندیشی«، »نفس
  بیشتري مبذول شود.

مثبت «، »کنترل درونی«، »پذیريمسؤلیت«هاي مؤلفه -2
، »تفکــر انتقــادي  «، »عــزت نفــس  «، »اندیشــی 

به صورت همگون » ریسک پذیري«و » خودباوري«
  هاي کتاب به کارگرفته شوند.در همه پودمان

، »طراحـی کسـب و کـار   «هـاي  در تألیف پودمـان  -3
» ایجاد کسب و کار نوآورانه«و » بازاریابی و فروش«

هاي کارآفرینی توجه بیشـتري مبـذول   به شاخص
  شود.

ایجاد کسـب و کارهـاي   «هاي در طراحی پودمان  -4
بازاریـابی و  «و » هـا حل خالقانه مسأله«، »نوآورانه
هـاي  به صورت متوازن از همـه شـاخص  » فروش

  کارآفرینی استفاده شود.
هاي شود سایر کتاببه سایر پژوهشگران توصیه می -5

زراعـی را از لحـاظ توجـه بـه      درسی رشته امـور 
 رینی بررسی نمایند.هاي کارآف مؤلفه

هـاي آمـوزش   هـا و چـالش  شود آسیبتوصیه می -6
هاي کشاورزي به دقت مورد کارآفرینی در هنرستان

  مطالعه قرار گیرد. 
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